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WOJEWODA MAŁOPOLSKI
        Kraków, 31 lipca 2019 r.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.28.2019
Wojewody Małopolskiego

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 

stwierdza się nieważność
Nr XIX/390/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakazu wieszania 
dykt wyborczych w pasie drogowym – w całości.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2019 r. do oceny nadzorczej Wojewody Małopolskiego została 
przekazana uchwała Nr XIX/390/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
zakazu wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym.

Pismem z dnia 15 lipca 2019 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta Krakowa 
o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności ww. uchwały. Organ 
nadzoru poinformował w zawiadomieniu, iż wedle jego wstępnej oceny wątpliwości budzi 
podstawa prawna podjęcia uchwały przez Radę Miasta Krakowa. Wedle wstępnej oceny 
przywołane w podstawie prawnej uchwały przepisy prawa nie przyznają radzie gminy 
kompetencji do ustanowienia zakazu, o którym mowa w uchwale. O wszczętym postępowaniu 
nadzorczym organ nadzoru poinformował również Prezydenta Miasta Krakowa. 

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego Rada Miasta 
Krakowa nie zajęła stanowiska, natomiast Prezydent Miasta Krakowa podzielił pogląd  organu 
nadzoru w zakresie naruszenia kompetencji organu wykonawczego przez podjęcie 
wzmiankowanej uchwały przez Radę Miasta Krakowa.

W wyniku dokonanej przez organ nadzoru oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej 
zgodności z prawem, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność zapisów uchwały, jako 
naruszających w jego ocenie obowiązujący porządek prawny w stopniu istotnym. 

Na mocy uchwały Nr XIX/390/19 Rada Miasta Krakowa postanowiła o ustaleniu dla 
Prezydenta Miasta Krakowa kierunku działania polegającego na podjęciu wszelkich 
możliwych, koniecznych i prawnie dopuszczalnych działań prowadzących do zakazu 
umieszczania dykt wyborczych w pasie drogowym (§1 uchwały). Działania te w ocenie Rady 
Miasta Krakowa powinny objąć w szczególności: 1) zmianę przez Prezydenta Miasta Krakowa 
procedury Zarządu Dróg Miasta Krakowa nr ZDMK-39 w sprawie umieszczania materiałów 
wyborczych w pasie drogowym dróg publicznych i wewnętrznych na terenie Miasta Krakowa, 
2) przedstawienie w terminie 30 dni od chwili wejścia w życie uchwały informacji na temat 
realizacji uchwały (§2 uchwały).
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Dokonując oceny przedmiotowej uchwały pod kątem zgodności z prawem organ 
nadzoru stwierdził, iż treść uchwały wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego 
przyznanego organowi stanowiącemu gminy oraz narusza obowiązujące przepisy prawa. 

Przywołany w podstawie prawnej uchwały przepis prawa nie przyznaje radzie gminy 
kompetencji do podjęcia uchwały zakazującej wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym 
ani nie uprawnia jej do stanowienia uchwał kierunkowych w powyższym zakresie. Wskazany 
w podstawie prawnej uchwały przepis art. 18 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2019 r. poz. 506) stanowi, iż do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy m.in. ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego 
działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności. W ocenie organu nadzoru 
przywołany przepis ustawy zawiera kompetencje dla rady gminy do podejmowania uchwał 
określających kierunki działania wójta w sprawach należących do właściwości tego organu. 
Powszechnie przyjmuje się jednak, tak w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie 
sądowoadministracyjnym, iż uchwały organów stanowiących gminy podejmowane w tym 
przedmiocie należą do aktów wydawanych w sferze wewnętrznej działania organów gminy, 
zawierających wytyczne dla tego organu. Zarazem zastrzega się, że wytyczne te nie mogą 
przybierać charakteru polecenia konkretnego sposobu załatwienia danej sprawy (por. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 grudnia 2006 r. sygn. akt II 
SA/Wr 504/06, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu z dnia 26 listopada 
2009 r. sygn. akt II SA/Op 356/09, wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi 
z dnia 3 sierpnia 2015 r. sygn. akt III SA/Łd 627/15). 

Określenie kierunków działania powinno wskazywać hierarchię priorytetów 
w zakresie realizacji celów i zadań wójta, może wskazywać na konieczność zajęcia się przez 
wójta sprawami mieszczącymi się w zadaniach gminy, a nie wymienionymi wprost 
w zakresie działania poszczególnych organów gminy (porównaj P. Chmielnicki {w;} red. 
P. Chmielnicki, Komentarz do ustawy o samorządzie gminnym, Warszawa 2007, str. 217-218). 

W normie prawnej zawartej w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym nie 
mieści się zatem nakazanie stosowania konkretnych rozwiązań prawnych ani też załatwienie 
konkretnej sprawy. W takim zakresie uchwała wykracza poza zakres określony powołanym 
wyżej przepisem. Ustawodawca upoważnił bowiem radę gminy do stanowienia o kierunkach 
działania wójta, a nie do określenia form działania. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku 
z dnia 19 września 2017 r. w sprawie o sygn. akt II GSK 3514/15 wskazał, iż  (cyt:) „Przepis 
art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. upoważnia radę gminy do stanowienia o kierunkach działania wójta, 
a nie do określania form działania. Przepis ten zezwala radzie gminy jedynie na „stanowienie 
o kierunkach działania wójta”, a więc stanowi upoważnienie do wydawania aktów 
kierunkowych, wskazujących jedynie cele, priorytety działania wójta, ale nie przesądzających 
w jaki sposób i w jakich formach ma to działanie być przez wójta podejmowane. Stanowione 
na podstawie tego upoważnienia uchwały mogą mieć zatem jedynie charakter wewnętrzny, 
zawierając wytyczne lub zalecenia dla organu wykonawczego. Mogą one określać strategię 
działania, wskazywać hierarchię priorytetów w zakresie realizacji celów i zadań mieszczących 
się w zadaniach gminy, ale nie mogą wkraczać wprost w zakres działania poszczególnych 
organów gminy. Podejmowane przez radę gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 u.s.g. uchwały 
nie mogą wkraczać w zakres kompetencji należnych ustawowo wójtowi z mocy ustawy, 
naruszałoby to bowiem ustawowy podział kompetencji pomiędzy organami gminy”.   

Kwestionowaną przez organ nadzoru uchwałą zobowiązano Prezydenta Miasta 
Krakowa do konkretnego zachowania, jakim jest wprowadzenie zakazu umieszczania dykt 
wyborczych w pasie drogowym. Świadczy o tym nie tylko tytuł uchwały ale jej kategoryczne 
brzmienie zawarte w uchwale zwłaszcza w jej §2. W ocenie organu nadzoru sformułowania 
zawarte w § 1 w zakresie  użycia w jej treści zwrotu „ustala się dla Prezydenta Miasta Krakowa 
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kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych, koniecznych i prawnie 
dopuszczalnych działań” nie zmieniają jej stanowczego brzmienia i w rezultacie nie stanowią 
o uchwale kierunkowej bowiem nakazują Prezydentowi Miasta podjęcie konkretnego działania 
jakim jest wprowadzenie określonego treścią uchwały zakazu umieszczania dykt wyborczych 
w pasie drogowym.

 Zdaniem organu nadzoru w ramach kompetencji Rady Miasta Krakowa do określenia 
kierunków działania Prezydenta – o której mowa w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy 
o samorządzie gminnym – nie mieści się wydawanie wiążących poleceń organowi 
wykonawczemu gminy co do sposobu załatwienia spraw należących do jego kompetencji. Rada 
Miasta na mocy ww. przepisu ustawy nie posiada również kompetencji do kreowania 
zobowiązań i zlecania ich Prezydentowi Miasta poprzez uzupełnianie względnie 
modyfikowanie obowiązujących przepisów prawa nakładając, tak jak w niniejszej sprawie, na 
organ wykonawczy obowiązki, które nie wynikają z obowiązujących przepisów prawa.

 Nieuprawnionym zatem było takie działanie Rady Miasta Krakowa, które wkraczało 
w zakres zadań należących do organu wykonawczego. Powyższe budzi tym większe 
zastrzeżenia organu nadzoru gdyż w podobnej materii wydał on rozstrzygnięcie nadzorcze 
w dniu 16 maja 2019 r. (znak: WN-II.4131.1.18.2019) stwierdzające nieważność w całości 
uchwały Nr XIII/219/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zakazu 
umieszczania nowych reklam na słupach oświetleniowych i słupach energetycznych 
zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych położonych w granicach 
administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków. W treści uzasadnienia wydanego wówczas aktu 
nadzoru zwrócono uwagę Rady Miasta Krakowa na konieczność respektowania 
obowiązujących regulacji prawnych, w tym także w zakresie przestrzegania właściwości 
poszczególnych organów gminy.

Tymczasem z otrzymanych w toku postępowania nadzorczego materiałów sesyjnych 
wynika, iż projektodawca zgłaszając projekt uchwały w dniu 31 maja 2019 pod obrady Rady 
Miasta Krakowa miał pełną świadomość, iż jej treść wkracza w kompetencje organu 
wykonawczego. Z uzasadnieniu projektu kwestionowanej uchwały m.in. wynika (cyt:) 
„Kompetencją organu wykonawczego gminy jest m.in. wydawanie decyzji administracyjnych 
pozwalających na zajęcie pasa drogowego pod reklamy komitetów wyborczych. Uchwała 
zaleca Prezydentowi Miasta Krakowa podjęcie działań mających na celu zaprzestanie 
wydawanie decyzji administracyjnych przewidzianych w procedurze ZDMK-39 (...)”. Opinia 
prawna wydana w dniu 7 czerwca 2019 r. do projektu wzmiankowanej uchwały wskazuje w 
swej treści, iż uchwała kierunkowa nie może wkraczać w zakres kompetencji przysługujących 
organowi wykonawczemu z mocy ustawy, nie może w żaden sposób nakazywać mu 
konkretnego sposobu załatwienia konkretnej sprawy. W treści opinii wprost zwraca się uwagę, 
iż ewentualne podjęcie uchwały o treści odpowiadającej treści przedmiotowego projektu 
uchwały może spowodować uzasadnione działania ze strony organu nadzoru. Co więcej, do 
projektu rzeczonej uchwały została wydana negatywna opinia Prezydenta Miasta Krakowa 
(opinia nr 43/2019), w której zwraca się uwagę na „kilka zarzutów rozmaitej natury”. W dalszej 
części uzasadnienia opinii wskazano, iż uchwała kierunkowa nie może ograniczać 
samodzielności organu wykonawczego w realizacji przyznanej mu ustawowo kompetencji oraz 
przytacza się szereg regulacji  prawnych normujących zagadnienie objęte treścią projektowanej 
uchwały. Nadto opinia zwraca uwagę na bieżące orzecznictwo sądowe oraz przypomina 
o wydanym przez Wojewodę Małopolskiego rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 16 maja 
2019 r. zaznaczając, iż podjęcie kolejnej uchwały w przedmiotowej materii wiąże się 
z możliwością skorzystania przez organ nadzoru z jego uprawnień nadzorczych. Mimo 
zgłoszonych w toku procesu legislacyjnego zastrzeżeń Rada Miasta Krakowa na sesji w dniu 
26 czerwca 2019 r. podejmuje rzeczoną uchwałę (większością 24 głosów „za”, przy 15 
„przeciw” i 1 wstrzymującym się głosie).       
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W ocenie organu nadzoru podejmując rzeczoną uchwałę Rada Miasta Krakowa 
w sposób istotny naruszyła obowiązujący porządek prawny. Jak wykazano analizowana 
uchwała pomimo, iż została podjęta na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy ustrojowej nie 
stanowi o kierunkach działania Prezydenta. Nie zawiera w swej treści wytycznych, zaleceń oraz 
wskazówek dla organu wykonawczego w obszarze przypisanych mu zadań, lecz w sposób 
stanowczy wkracza w kompetencje przysługujące organowi wykonawczemu z mocy ustaw 
szczególnych. Uchwała nakazuje konkretny sposób działania Prezydenta Miasta Krakowa, co 
oznacza wykroczenie poza zakres przyznanego radzie upoważnienia ustawowego do 
stanowienia o kierunkach działania, a nadto ogranicza samodzielność organu wykonawczego 
w realizacji przyznanych mu kompetencji.   

Godzi się w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa, 
to do kompetencji Prezydenta Miasta Krakowa należy podejmowanie działań zmierzających do 
usunięcia plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych w przypadku 
nieusunięcia ich w terminie 30 dni po dniu wyborów przez obowiązanych do tego w pierwszej 
kolejności pełnomocników wyborczych (por. art. 110 §7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. 
Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 684)). 

Nadto zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby 
powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości 
oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się lokalizacji 
obiektów budowlanych, umieszczania urządzeń, przedmiotów i materiałów niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Stosownie natomiast do 
brzmienia art. 19 ust. 2 pkt 4 i ust. 5 ww. ustawy zarządcą dróg gminnych jest wójt (burmistrz, 
prezydent miasta), przy czym w granicach miast na prawach powiatu zarządcą wszystkich dróg 
publicznych, z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych, jest prezydent miasta. Przepisy 
ustawy o drogach publicznych wprost określają na jakich zasadach i co można umieszczać 
w pasie drogowym. Zgodnie z normą ujętą w art. 39 ust. 3 ww. ustawy w szczególnie 
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub 
urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 
oraz reklam, może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi, 
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej. Umieszczanie w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego oraz reklam może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi (art. 40 ust. 
1 i 2 ustawy). 

Przywołane unormowania kodeksu wyborczego, jak i dotyczące zarządzania pasem 
drogowym nie przyznają radzie gminy kompetencji do wypowiadania się w przedmiocie 
wprowadzania zakazu wieszania dykt wyborczych w pasie drogowym bowiem o tym  decyduje 
organ wykonawczy. Rada gminy nie może zatem określać zasad i sposobu wykorzystania dróg 
publicznych, gdyż nie należy to do jej kompetencji. Organ stanowiący gminy może, co 
najwyżej, apelować do organu wykonawczego wskazując pewien cel, priorytet jego działania, 
natomiast nie może precyzować, a tym bardziej przesądzać w jaki konkretny sposób działania 
te winny być podejmowane. 

 Zasada praworządności (legalizmu) wyrażona w art. 7 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej stanowi, że organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 
W doktrynie prawa i orzecznictwie sądowym przyjęto, iż norma ta zakazuje domniemania 
kompetencji i zarazem nakazuje, by wszelkie działania organów władzy publicznej były oparte 
na wyraźnie określonej normie kompetencyjnej. Zasada praworządności obowiązuje organy 
władzy publicznej, a zatem również organy samorządu terytorialnego. W zakresie stanowienia 
prawa materialnego przez organy samorządu terytorialnego zasadę legalizmu wyznacza art. 94 
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Konstytucji RP, wedle którego organy samorządu terytorialnego, na podstawie i w granicach 
upoważnień zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego obowiązujące na 
obszarze działania tych organów. Jak wykazano powyżej przywołany w podstawie prawnej 
uchwały przepis nie stanowi wystarczającej podstawy prawnej do podjęcia kwestionowanej 
niniejszym uchwały. 

Reasumując wskazać należy, iż w ocenie organu nadzoru uchwała Rady Miasta 
Krakowa nr XIX/390/19 została podjęta z istotnym naruszeniem obowiązujących przepisów 
prawa, nadto wykracza swoją treścią poza zakres upoważnienia ustawowego ujętego w art. 18 
ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym podejmując kwestionowaną uchwałę 
Rada Miasta Krakowa działała z przekroczeniem ustawowo przyznanych jej kompetencji. 
Powyższe stanowi dodatkowo o naruszeniu zasady przyzwoitej legislacji wywodzonej 
z  zasady demokratycznego państwa prawa oraz naruszeniu zasady legalizmu nakazującej 
działania na podstawie i w granicach prawa (art. 2 i 7 Konstytucji RP).

Stosownie do art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy 
sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka organ 
nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad 
działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności 
z prawem (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). Tym samym, w przypadku istotnego 
naruszenia prawa, organ nadzoru jest zobowiązany – zgodnie z dyspozycją wynikającą z ww. 
art. 91 ust. 1 ustawy - orzec o nieważności uchwały w całości bądź w części. 

Z uwagi na powyższe organ nadzoru stwierdza, iż w jego ocenie kwestionowane zapisy 
uchwały w sposób istotny naruszają obowiązujący porządek prawny, a powyżej podniesione 
argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające nieważność 
powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia 
nadzorczego.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody 
Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia.

Otrzymują:
1. Rada Miasta Krakowa 
2. Prezydent Miasta Krakowa
3. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie
4. aa
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